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TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2018 
 
1. Yleistä 
 
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 18.12.2017 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2018.  
 
Talousarviovuoden aikana esille tulevat mahdolliset lisämäärärahatarpeet toimialojen tulee 
hoitaa ensisijaisesti omien tulosalueidensa tai tulosyksiköidensä välisillä sisäisillä siirroilla. 
Talousarvion ja -suunnitelman sitovuustasot ja päätösvaltuudet ilmenevät talousarvio-
asiakirjan sivulta 3-4. Palkkamäärärahojen käytöstä muiden menojen kattamiseen päättää 
kunnanhallitus. 

 
Säästötoimenpiteinä ovat edelleenkin käytettävissä palkattomat virkavapaat ja työlomat 
sillä edellytyksellä, että sijaisia ei palkata. Toimialoja kehotetaan lykkäämään  
ei-kiireellisiä hankintoja loppuvuoteen kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi. 
Kaikkia myönnettyjä määrärahoja ei ole pakko käyttää. 
 
2. Palkkauksen vahvistaminen, henkilökunnan palkkaaminen ja työsopimukset 
 
Kunnan hallintosäännön 22 §:n 4 kohdassa ja 24 §:n 7 kohdassa on säännökset henkilös-
tön palkkauksen vahvistamismenettelystä siltä osin kuin päätösvaltaa ko. asioissa on siir-
retty lautakunnille, kunnanjohtajalle ja osastopäälliköille. Aina ennen palkkauspäätöksen 
vahvistamista on asiasta neuvoteltava KT-yhteyshenkilön Seija Marttilan kanssa. 
 
Ratkaisuvalta henkilöstövalinnoissa määräytyy hallintosäännön 36 §:n mukaisesti.  
Vakinainen työsuhde on julistettava haettavaksi vähintään 14 vrk:n hakuajalla (Henkilöstö-
ohjelma 3.2). Kaikkien vakituisten virkojen ja työsuhteiden sekä yli 6 kk:n sijaisuuksien 
täyttämiseen tarvitaan kunnanhallituksen lupa. 
 
Kaikista työhönottopäätöksistä on lähetettävä välittömästi kirjallinen ilmoitus palkkatoimis-
toon ja palkka-asiamiehelle. Jokaisen työsopimussuhteisen työntekijän kanssa on tehtävä 
kirjallinen työsopimus, joka laaditaan sen toimielimen tai viranhaltijan nimissä, joka 
tekee valinnan. Työsopimuksen allekirjoittavat ne, jotka allekirjoittavat kyseisen toimieli-
men tekemät sopimukset tai valinnan tehnyt viranhaltija.  
 
3. Talousarvion käyttösuunnitelmat ja raportointi  
 
Toimialojen tulee välittömästi talousarviovuoden alussa vahvistaa oman toimialansa käyt-
tösuunnitelmat ja lähettää niistä kappaleet talous- ja viestintäsuunnittelijalle. Raportit käyt-
tösuunnitelmien toteutumisesta annetaan kunnanvaltuustolle ja kunnanhallitukselle neljän-
nesvuosittain. Kullekin toimialalle vastaava raportti tulee antaa vähintään neljännesvuosit-
tain. Raportista tulee käydä ilmi ainakin toteutuneet menot ja tulot sekä toiminnassa tapah-
tuneet oleelliset muutokset.  
 
Käyttösuunnitelmassa tulee erikseen mainita omaisuusarvoltaan yli 1.000 €:n suuruiset 
yksittäiset hankinnat ja muut hankinnat käyttötarkoituksensa mukaan sopivasti ryhmiteltyi- 
nä. Kouluilta on oltava eritellyt suunnitelmat vuoden aikana hankittavista ICT- yms. laitteis-
ta (kamerat, videotykit yms.). 
 

aaltomi
Tekstiruutu
Liite 1, khall 15.1.2018 § 7
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Seuranta ja lisämäärärahat 
 
Toimialajohtajan tulee systemaattisesti seurata määrärahojen käyttöä ja riittävyyttä sekä 
tarvittaessa tehdä esitys lisämäärärahasta valtuustolle heti kun asia on tiedossa. 
 
4. Laskujen hyväksyminen  
 
Kunkin toimialan tulee nimetä jokaista tulosaluetta tai tulosyksikköä varten vuosittain  
henkilö, joka hyväksyy laskut. Jokaisella hyväksyjällä on oltava varahenkilö. Pöytäkir- 
janote on toimitettava talous- ja viestintäsuunnittelijalle.  
 
Hyväksyjän tulee olla tulosalueen tai tulosyksikön toiminnasta vastaava henkilö. 
  
Asianomainen esimies hyväksyy matkakorvauksen tai muiden korvausten maksamisen  
henkilölle, joka muuten vastaa hyväksymisestä. Kunnanjohtaja tai tämän sijainen hyväksyy 
osaston päällikölle maksettavan korvauksen. Määräystä ei sovelleta varsinaiseen palk-
kaan. Kunnanjohtajan matka- ym. laskut hyväksyy kunnanhallituksen puheenjohtaja. 
 
Koulutus 
 
Vuodeksi tai sitä lyhemmäksi ajaksi valituille työntekijöille, harjoittelijoille tms. ei korvata 
kunnan puolesta kurssi- tai koulutusmaksuja muussa kuin työn kannalta ehdottoman  
välttämättömässä tapauksessa.  
 
Matkakustannukset  
 
Matkakustannusten korvausten maksamisen edellytyksenä on, että matkalasku  
(oltava aina merkittynä matkan tarkoitus) esitetään viimeistään kahden kuukauden 
kuluessa matkan päättymisestä sille, jolle voimassa olevien määräysten mukaan  
laskun hyväksyminen kuuluu. Työ-, koulutus- ym. matkalla tulee käyttää edullisinta  
kulkuneuvoa (bussi, juna) aina kun se on mahdollista. 
 
Km-korvaus 
 
Kilometrikorvaus omalla autolla  

- 0,42 € (5.000 ensimmäiseltä kilometriltä) 
- 0,38 € (seuraavilta kilometreiltä) 
- 0,03 € lisähenkilö 

 
Päiväraha 
 

- kokopäiväraha 42,00 €, matkan kesto yli 12 tuntia 
- osapäiväraha 19,00 €, matkan kesto yli 8 tuntia 
- ateriakorvaus 10,20 € 

 
5. Hankinnat ja sopimukset  
 
Hankinnat tehdään Kansallisen- ja EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista annetun oh-
jeen mukaan (Khall 4.6.2012 § 109). Hankinnat tulee tehdä yhteishankintoina KUUMA- 
kuntien tai KL-Kuntahankinnat Oy:n (http://www.kuntahankinnat.fi/) kanssa aina kun se on 
mahdollista. Pienhankinnat (Kansallisen kynnysarvon alittavat [60.000 €] hankinnat)  
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tehdään 1.7.2012 voimaantulleen ohjeen mukaan (Khall 4.6.2012 § 109). Molemmat oh-
jeet löytyvät y-asemalta. 
 
Hankintoja ei saa tehdä ns. kiertäviltä edustajilta ilman erittäin painavaa syytä (edullisempi 
hinta tai tuotetta ei saa muualta). Asianomainen toimiala päättää omien tulosalueittensa 
hankinnoista. ICT-hankinnoista päättää keskitetysti tekninen johtaja. Toimialat hoitavat 
kilpailutuksen. 
 
Alle 30.000 €:n hankinnoista päättää kunnanjohtaja. Alle 8.000 €:n hankinnoista päättää 
kunkin vastuualueen esimies määrärahojen ja talousarvioperustelujen puitteissa.  
Koulujen rehtorit/johtajat sekä muut esimiesasemassa olevat voivat tehdä päätökset alle 
4.000 €:n hankinnoista (yläraja ei koske laskujen hyväksymistä). 
 
Lisäksi teknisellä johtajalla on toimialansa osalta oikeus päättää:  

- Suunnittelusopimuksista, joiden arvo ei ylitä 50.000 € 
- Rakennusteknisten töiden urakkasopimuksista, joiden arvo ei ylitä 200.000 €.  
- LVI-, sähkö- ja muista urakkasopimuksista, joiden arvo ei ylitä 100.000 €.  

 
6. Kaluston myynti ja poisto 
  
Päätökset poistoista tehdään lautakuntatasolla. Poistetun irtaimen omaisuuden myynnistä 
vastaa tulosalueen vastuuhenkilö. Myynnin on tapahduttava julkisesti ellei perustetta 
muunlaiseen myyntimenettelyyn ole. Poistettua irtainta omaisuutta voidaan myydä muilla 
tavoin ainoastaan toimielimen päätöksellä. Jos esineen hankintahinta on ollut alle 1.500 €, 
poistopäätöksen voi tehdä viranhaltija ja poistosta ilmoitetaan kirjallisesti lautakunnalle.  
 
7. Investointiosan määrärahat 
  
Investointiosan määrärahoja ei saa suunnittelua, selvityksiä ja muita valmistelevia toimen-
piteitä lukuun ottamatta käyttää ennen kuin valtuusto on hyväksynyt hankkeen huonetila-
ohjelman (jos sellainen on tarpeen), luonnospiirustukset, rakennustapaselityksen ja alus-
tavan kustannusarvion. Edellä oleva ei koske alle 100.000 €:n hankkeita.  
 
8. Lopuksi  
 
Kunnanhallitus esittää kaikille toimialoille sekä niiden alaisille viranhaltijoille ja työntekijöille 
parhaimmat kiitokset menestyksellisestä toiminnasta vuonna 2017 ja toivoo, että voimme  
myös kuluvana vuonna hyvässä yhteistyössä saavuttaa asetetut laadulliset, toiminnalliset 
ja taloudelliset tavoitteet.  
 
Pornaisissa 15.1.2018 
 
PORNAISTEN KUNNANHALLITUS  
 
 
Kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo                  Talous- ja viestintäsuunnittelija Hille Vihertie 
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Jakelu: 
 
Autere Mikko 
Kaajava Rene 
Koski Tarja 
Lindblad Marianne 
Maasilta Tommi 
Marttila Seija 
Nivala Maria 
Pudas Minna 
Peltola Anneli 
Rissanen Marjo 
Ruskeepää Outi 
Rantanen Aila 
Vihertie Hille 
Åhlberg Anne 
 
 
 

 
 

 
 
 
 




